
22 april 2015
Nr. 6c.
Ophalen kredieten vervangingsinvesteringen Sport 2015.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
5 maart 2015
(4907834);

HEEFT BESLOTEN:
 
I.     een investeringskrediet van 440.000 euro beschikbaar te stellen 

voor de vervanging van een kunstgrasveld en een pupillenveld op 
sportpark de Parrel;

II.    de kapitaallasten hiervan, ad 57 duizend euro te dekken uit de 
exploitatie;
III.  een investeringskrediet van 300.000 euro beschikbaar te stellen 

voor de vervanging van een kunstgrasveld 3 op sportpark Kardinge;
IV.  de kapitaallasten hiervan, ad 39 duizend euro te dekken uit de 
exploitatie;
V.    een investeringskrediet 150.000 euro beschikbaar te stellen voor de
vervanging van de
        ijsmachine op sportcentrum Kardinge;
VI.  de kapitaallasten hiervan, ad 20 duizend euro te dekken uit de 
exploitatie;
VII. een investeringskrediet van 90.000 euro beschikbaar te stellen voor
de renovatie van 
        veld 2 op sportpark Esserberg;
VIII. de kapitaallasten hiervan, ad 12 duizend euro te dekken uit de 
exploitatie;
IX.    een investeringskrediet van 79.000 euro voor de renovatie van veld 
1 op sportpark 
          Coendersborg;
X.      de  kapitaallasten hiervan, ad 10 duizend euro te dekken uit de 
exploitatie;
XI.     een investeringskrediet van 90.000 euro beschikbaar te stellen voor
de renovatie van 
          veld 1 Velocitas sportpark Stadspark; 
XII.   de kapitaallasten hiervan, ad 12 duizend euro, te dekken uit de 
exploitatie;
XIII.  een investeringskrediet van 90.000 euro beschikbaar te stellen voor

de renovatie van 
het oefenveld Velocitas op sportpark Stadspark; 

XIV. de kapitaallasten hiervan, ad 12 duizend euro, te dekken uit de 
exploitatie;
XV.   een investeringskrediet van 51.000 euro beschikbaar te stellen voor
de renovatie van 
          oefenveld 1 en een aantal infrastructurele maatregelen op de 
atletiekbaan Stadspark; 
XVI.  de kapitaallasten hiervan, ad 7 duizend euro, te dekken uit de 



exploitatie;
XVII.   een investeringskrediet beschikbaar te stellen van 28.000 euro voor
de renovatie van 

het oefenveld op sportpark Hoogkerk; 
XVIII.  de kapitaallasten hiervan, ad 4 duizend euro, te dekken uit de 
exploitatie;
XIX.    een investeringskrediet beschikbaar te stellen van 28.000 euro voor
de renovatie van 

veld 2 op sportpark Kardinge;
XX.     de kapitaallasten hiervan, ad 4 duizend euro, te dekken uit de 
exploitatie;
XXI.    de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 22 april 2015.

De griffier, De plaatsvervangend 
voorzitter,

Toon Dashorst Berndt Benjamins


